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WAŻNY KOMUNIKAT
STAROSTY GRÓJECKIEGO
W SPRAWIE EPIDEMII
Aktualna sytuacja na terenie powiatu grójeckiego związana ze stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19.
• W Powiatowym Centrum Medycznym
w Grójcu zostały odwołane planowane zabiegi
oraz hospitalizacje. Wstrzymane zostały przyjęcia w szpitalu na oddziałach: wewnętrznym,
neurologii, chirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologiczno-położniczym

i neonatologii. Cała działalność placówki
została ograniczona ze względu na braki
kadrowe spowodowane przypadkami zakażenia koronawirusem wśród personelu medycznego i pacjentów. W szpitalu ogłoszono
całkowity zakaz odwiedzin pacjentów.

W wydaniu między innymi:
- Nie daj się oszukać „na żołnierza WOT”
- Uwaga na oszukańcze ogłoszenia
- Ważna informacja SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą
dotyczącą zbiórki pieniędzy
- Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski
apeluje o pomoc dla szpitali
- Oświadczenie grójeckiego szpitala
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Nie daj się oszukać
"na żołnierza WOT"

Uwaga

na oszukańcze ogłoszenia

związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)
Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed
oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę
przeciwko koronawirusowi COVID-19,
czy przejęciem przez NBP środków
klientów zdeponowanych w bankach
jako tzw. rezerw krajowych NBP.

W ramach walki z pandemią koronawirusa żołnierze Wojsk Obrony
Terytorialnej udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. To postanowili wykorzystać oszuści, którzy
próbowali podszyć się pod żołnierza
OT. Dlatego podkreślamy: żaden żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od
osób, które nie są w systemie pomocowym i nie są pod opieką brygad OT.
W ramach walki z pandemią koronawirusa żołnierze Wojsk Obrony
Terytorialnej udzielają wsparcia kombatantom, osobom starszym i przebywającym w kwarantannie. Działania
prowadzone są w ramach operacji
„Odporna wiosna”. Zadania terytorialsów obejmują między innymi dostawy
żywności i leków, w tym zakupy. To
postanowili wykorzystać oszuści, którzy próbowali podszyć się pod żołnierza OT. Dlatego podkreślamy: żaden
żołnierz WOT nie może brać pieniędzy od osób, które nie są w systemie
pomocowym i nie są pod opieką brygad OT.
Do przypadku wyłudzenia pieniędzy doszło w ostatnich dniach w
Zabrzu. Oszust zadzwonił do starszej
osoby prosząc o pieniądze, za które rzekomo miał zrobić zakupy. Na
szczęście przebywająca w domu kobieta zorientowała się, że to może być
próba oszustwa i skontaktowała się z
koordynatorem ds. wsparcia w brygadzie OT, który się nią opiekuje.
— Wszyscy kombatanci, którzy są
pod moją opieką wiedzą, że tylko ja
mogę kontaktować się z nimi w sprawach związanych z zakupami i dostarczeniem żywności — mówi Daria
Czarnecka, koordynator ds. wsparcia
dystrybucji w 13 Śląskiej Brygadzie
Obrony Terytorialnej. — Dlatego w
tym przypadku nie doszło od oszustwa.
Dowództwo WOT natychmiast
podjęło środki zapobiegawcze, które
pozwolą w przyszłości wyeliminować
próby takich nadużyć. Seniorzy, którym pomagają żołnierze Wojsk Obro-

ny Terytorialnej podzieleni są na dwie
grupy. Pierwsza to kombatanci i osoby
starsze objęte bezpośrednią opieką koordynatora z brygady. Ta grupa osób
objęta jest wsparciem, które obejmuje
możliwość robienia zakupów, a co za
tym idzie przepływ pieniędzy. Osoby
te zostały poinformowane o zasadach
nieprzekazywania pieniędzy nikomu
poza żołnierzem WOT – opiekunem z
ramienia brygady OT.
Drugą grupą są osoby objęte opieką Ośrodków Pomocy Społecznej i
Caritas. Wsparcie tych osób polega na
dostawach paczek żywnościowych z
banków żywności. W stosunku do tej
grupy osób żołnierze WOT nie są upoważnieni do robienia dodatkowych
zakupów, a co się z tym wiąże nikt nie
może pobierać na nie pieniędzy.
Przypominamy, że żołnierze WOT
wykonujący zadania w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa,
w tym wsparcia kombatantów i osób
starszych wyróżniają się następującymi detalami: na lewym ramieniu
oznaka „Polski Walczącej” wraz z mottem „Zawsze gotowi, zawsze blisko”;
oliwkowy beret; mundur żołnierza
Wojska Polskiego. Tożsamość żołnierzy WOT można również potwierdzić
książeczką wojskową z nazwiskiem i
zdjęciem żołnierza.
W przypadku podejrzeń prób wyłudzenia prosimy powiadomić Policję
oraz koordynatora z brygady WOT.
Wszyscy seniorzy, do których Terytorialsi dostarczają żywność, zakupy
czy leki, otrzymają ulotki, w których
znajdzie się informacja o tym, że osoby, które nie zgłosiły się wcześniej
do systemu pomocowego WOT, nie
powinny przekazywać pieniędzy i
wpuszczać do domu osób podających
się za żołnierza. Ulotki takie zostaną
również zamieszczone na tablicach informacyjnych w blokach, skrzynkach
pocztowych i w innych miejscach.
ppor. Jolanta MACIASZEK
Oficer Prasowy
6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

Ostrzegamy przed fałszywymi
informacjami dotyczącymi epidemii
koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do
klientów wszystkich polskich banków.
Przestępcy używają jako tło swojej działalności komunikaty i fałszywe
informacje związane z epidemią koronawirusa (COVID-19). Podszywają
się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe,
centralne oraz lokalne.
W przesyłanych wiadomościach
zawarte są linki prowadzące do stron
przestępców, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł
do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających
możliwość zatwierdzenia przelewów
na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy
kod powodujący przejęcie urządzenia
klienta, na którym otrzymał wiadomość.
Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje
oszczędności. Ponadto, nieświadomi
konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić
do wykorzystania jej do zawarcia w ich
imieniu umów i w konsekwencji np.
zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Rekomendacje:
przypominamy, że jedynymi i
prawdziwymi źródłami informacji są
komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych
stronach internetowych. W związku
z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, na bieżąco komunikaty
przekazują również przedstawiciele
najwyższych władz Państwa w mediach masowych;
sprawdź w pasku przeglądarki,
czy jej adres internetowy zgadza się z
adresem strony Twojego banku. Jeśli
adres jest inny niż zwykle, nie loguj się
na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój
bank;
zawsze czytaj bardzo uważnie
treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym lub treść komunikatu autoryzacyjnego przesłanego za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.
Jeśli twój bank to umożliwia zamień
SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą

internetowego oszustwa, zgłoś
to jak najszybciej do swojego
banku, najbliższej jednostce Policji, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL
(pod adresem https://incydent.
cert.pl/). Wskazane powyżej
instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/
działań.
Pamiętaj!
W tym szczególnym okresie
najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się
przesłanie wiadomości e-mail.
Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, które dotyczą
także banków i ich pracowników
czas połączenia telefonicznego z
konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe
będzie przeanalizowane i będą
podjęte stosowne działania.
Komenda Główna Policji/
FinCERT.pl – Bankowe Centrum
Cyberbezpieczeństwa ZBP

Ważna informacja SPZOZ Nowe Miasto
nad Pilicą dotyczącą zbiórki pieniędzy.

Komunikat ze strony www szpitala

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Działania Powiatowego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego!
W dniu 28 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym szczegółowo
omówiono sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju. W posiedzeniu wzięli udział
burmistrzowie, wójtowie, dyrektor szpitala w Nowym Mieście
nad Pilicą, Prezes PCM w Grójcu oraz przedstawiciele służb, inspekcji, straży i wojska.
Następne posiedzenie odbyło się 12 marca 2020 r., na którym w związku z rozwojem sytuacji Starosta powołał 7-osobowy Sztab Kryzysowy, który na bieżąco odbywa posiedzenia oraz
monitoruje sytuację i stan zagrożenia epidemicznego w powiecie.
Wszystkie informacje przekazywane są Zarządowi Powiatu, który na swoim posiedzeniu w dn. 18 marca 2020 r. podjął
uchwałę dot. zmiany organizacji pracy w formie ograniczenia
przyjmowania interesantów w budynku Starostwa oraz w jednostkach podległych i zobowiązał Starostę do wydania w tej
sprawie Zarządzenia.
19 marca 2020 r. Starosta Grójecki podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie Sił
Zbrojnych RP dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Sztab
jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szpitalami Powiatowymi i będzie Państwa w
miarę możliwości na bieżąco informować o sytuacji w powiecie.

Spotkanie samorządowców
W czwartek 12 marca w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się spotkanie samorządowców z terenu Powiatu Grójeckiego.
W zebraniu uczestniczyli:
• Powiat Grójecki:
starosta
Krzysztof Ambroziak,
wicestarosta Jolanta Sitarek,
sekretarz powiatu Anna Matyjas,
Naczelnik Wydział Inwestycji ,
Zamówień Publicznych i Rozwoju
Powiatu Krystyna Jakubczyk oraz
pracownicy Starostwa
•Gmina Grójec Burmistrz
Dariusz Gwiazda,
• Gmina Błędów Wójt
Mirosław Jakubczak,
• Gmina Pniewy Wójt
Ireneusz Szymczak,
• Gmina Goszczyn Wójt
Waldemar Kopczyński,
• Gminy Belsk Duży sekretarz
Renata Ostatek i pracownik
urzędu gminy ds. promocji
Emilia Tomasiak,
• Gmina Mogielnica Dyrektor
M-GOK Robert Lipiec,
• Gmina Warka: Wiceburmistrz
Teresa Knyzio, Członek
Zarządu Powiatu i Dyrektor
Gminnej instytucji Kultury
„Dworek na Długiej” w Warce
Andrzej Zaręba, przedstawiciel
Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
Dorota Lenarczyk,
• Gmina Jasieniec Sekretarz
Tomasz Podhorecki .
• Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Burmistrz Mariusz Dziuba
Tematami poruszanymi podczas
spotkania były: projekt strategii
subregionu żyrardowskiego (w którego skład wchodzą trzy powiaty:
sochaczewski, grójecki i żyrardowski), Lokalne Grupy Działania oraz
sytuacja związana z pandemią KORONAWIRUSA
Od 1 stycznia 2018 roku w
Polsce funkcjonuje nowy podział
statystyczny, uwzględniający jednostki NUTS. Jedną z konsekwencji tych zmian jest utworzenie
nowego podregionu/ subregionu
żyrardowskiego, obejmującego powiaty – grójecki, sochaczewski i
żyrardowski (dotychczas wszystkie
były w podregionie warszawskim
zachodnim).
Subregion jest to część regionu
wyodrębniona ze względu na charakterystyczny zespół cech.
21 lutego br. w czasie spotkania
przedstawicieli powiatów wchodzących w skład naszego subregionu żyrardowskiego, marszałek

województwa mazowieckiego zaznaczył, że Komisja Europejska
zaproponowała unowocześnienie
polityki spójności, która służy rozwojowi regionalnemu. Jej głównym
celem jest zmniejszenie różnic
w rozwoju krajów i regionów, co
zwiększa konkurencyjność krajów
członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. Polityka spójności
pomaga też wyrównywać warunki
ekonomiczne i społeczne regionów
UE, zwłaszcza obszarów wiejskich.
Dlatego powiaty powinny wspólnie
starać się o rozwój subregionu do
którego należą.
Każdy subregion otrzyma unijne środki finansowe na realizacje przedsięwzięć określonych w
tworzonych przez subregiony strategiach. Podczas spotkania w Starostwie przedstawiciele powiatu i
gmin postanowili o utworzeniu powiatowego zespołu tworzenia strategii subregionu, w którego skład
wejdą reprezentanci wszystkich
zainteresowanych gmin powiatu
grójeckiego. Planowany budżet
subregionu żyrardowskiego ma być
przeznaczony w głównej mierze na
infrastrukturę ukierunkowaną na
odnawialne źródła energii i ochronę środowiska.
Kolejnym punktem spotkania
były Lokalne Grupy Działania
Lokalna Grupa Działania jest
podstawą filozofii oraz najważniejszym środkiem realizacji celów inicjatywy Leader +. Założeniem LGD
jest zmobilizowanie lokalnych społeczności, do wspólnego działania
na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu.
Lokalne
Grupy
Działania
(LGD) obejmują spójny obszar
gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich
Założeniem LGD jest działanie oddolne, to znaczy, że sposób
podejmowania decyzji oparty jest
na zaangażowaniu i uczestnictwie mieszkańców. LGD ma dbać

o rozwój własnego regionu,
promować go, wykorzystywać lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa publiczno
– prywatnego. LGD muszą
posiadać osobowość prawną i mogą przyjmować formę fundacji, stowarzyszeń
i związków stowarzyszeń.
Połowa składu jej organu zarządczego, muszą stanowić
przedstawiciele sektora prywatnego, np. przedsiębiorcy
i rolnicy z danego obszaru.
Do partnerstwa mogą przyłączyć się także różne stowarzyszenia, fundacje czy organizacje. Warunkiem działania
tej grupy jest chęć rozwoju
własnego obszaru.
Lokalna Grupa Działania
to przede wszystkim ludzie,
którzy chcą, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów,
stworzyć lepsze warunki życia
dla wszystkich mieszkańców.
Partnerzy podejmują wspólne
działania dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Ponadto wykorzystują możliwości, jakie daje
członkostwo Polski w UE.
Podczas spotkania uczestnicy
wyrazili chęć tworzenia LGD
na terenie gmin powiatu grójeckiego.
W ostatniej części spotkania wzięła udział również
Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu Jolanta Podlińska - Matysiak, która wraz ze
Starostą przekazała zgromadzonym informacje otrzymane na spotkaniu przedstawicieli PSSE i samorządów z
Wojewodą Mazowieckim w
sprawie choroby COVID-19.
Omówiono też, jakie obowiązki spoczywają na samorządzie w związku z pandemią KORONAWIRUSA.

Twoja reklama w Nowych Dniach - reklama@nowedni.pl
VI Memoriał im. Stanisława Roga
w Koszykówce Chłopców i Dziewcząt

INFORMACJA STAROSTY GRÓJECKIEGO
Na podstawie Zarządzenia Starosty 30/2020 z dn. 18 marca 2020 r. oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 r.
art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2
W obliczu narastającej liczby chorych na COVID-19 i stwierdzonych przypadków zachorowań w Powiecie Grójeckim, w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Grójcu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie
się KORONAWIRUSA, zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 18 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Grójcu od dnia 18 marca 2020
r. NIE PROWADZIŁO BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA. Oznacza to, że wszystkie jednostki (wydziały, filia i jednostki podległe) zostają zamknięte dla klientów. Kontakt z urzędem będzie możliwy tylko drogą elektroniczną. W przypadku kiedy obecność
interesanta w Starostwie Powiatowym w Grójcu okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty przez pracownika Starostwa, po uprzednim
telefonicznym bądź mailowym ustaleniu terminu przyjęcia.

Starosta Grójecki proszony jest
o objęcie honorowym patronatem
wielu imprez i przedsięwzięć.
9 marca br. na hali Spartakus
w Grójcu odbyła się kolejna
tego typu impreza.
VI Memoriał im. Stanisława
Roga w Koszykówce Chłopców i
Dziewcząt w tym roku zorganizowany we współpracy Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w
Grójcu z Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Nowej
Wsi (niestety ze względu na rozprzestrzenianie się KORONOWIRUSA etap dla dziewcząt został przeniesiony na późniejszy termin.)
Memoriał im. Stanisława Roga
to zawody organizowane rokrocznie, dla upamiętnienia zmarłego
nagle w 2012 roku nauczyciela wychowania fizycznego w Nowej Wsi.
Śp. Stanisław Róg był nauczycielem,
wychowawcą, trenerem wielu pokoleń. Każdą wolną chwilę spędzał na
sali gimnastycznej wśród młodzieży,
ciężko trenując.
W tegorocznym turnieju do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów
chłopców uczniów szkół ponadpodstawowych z: ZS Grójec, ZS Jasieniec, LO Warka, CKZiU Nowa Wieś
i LO Grójec
Rozgrywki odbyły się z podziałem na dwie grupy. W grupie A
znalazły się LO Warka, ZS Grójec i
CKZiU Nowa Wieś. Natomiast w
grupie B rywalizowały zespoły ZS
Jasieniec i LO Grójec.
Wyniki meczów w fazie
grupowej:
ZS Grójec – CKZiU Nowa Wieś
18:15
LO Grójec – ZS Jasieniec 42:0
CKZiU Nowa Wieś – LO
Warka 16:9
ZS Grójec – LO Warka 17:4
Wyniki meczów półfinałowych:

ZS Grójec – ZS Jasieniec 39:1
LO Grójec – CKZiU Nowa Wieś 46:5
Mecz o trzecie miejsce:
CKZiU Nowa Wieś – ZS Jasieniec
Finał:
LO Grójec – ZS Grójec 43:9
Klasyfikacja końcowa:
1. LO Grójec
opiekun: Kamila Węglarska,
Piotr Kawalec
2. ZS Grójec
opiekun: Kamil Zajkowski
3. CKZiU Nowa Wieś
opiekun: Magda Kmidowska,
Karol Olszówka
4. ZS Jasieniec
opiekun: Paweł Zegarski
5. LO Warka
opiekun: Iwona Masiewicz
MVP (najlepszy zawodnik) turnieju
został Franciszek Malesa z LO Grójec.
Statuetkę dla najlepszego obrońcy
ufundowaną przez rodzinę Stanisława Roga
otrzymał Tadeusz Matyjek z ZS Grójec.
Memoriał został objęty oprócz patronatu Starosty Grójeckiego Krzysztofa
Ambroziaka, patronatami Posła na Sejm
RP Mirosława Maliszewskiego oraz radnego sejmiku województwa mazowieckiego
Leszka Przybytniaka.
Drużyny biorące udział w zmaganiach
zostały wyróżnione pucharami, medalami
i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi
przez patronów turnieju oraz Stanisławę
Róg i Sławomira Dolińskiego.
Trofea wręczyli Starosta Grójecki
Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta
Sitarek, radny sejmiku wojewódzkiego Leszek Przybytniak Dyrektor LO Grójec Iwona Kwapisz, Dyrektor CKZiU Nowa Wieś
Anna Dacka, Pani Stanisława Róg oraz
radny powiatowy Jan Madej.
Organizatorzy składają podziękowania
gospodarzom obiektu Dyrektorowi GOS
Mazowsze Grójec Jerzemu Binkiewiczowi i
Dyrektorowi PSP 2 Mariuszowi Wojno.

Foldery, katalogi, prospekty, czasopisma, broszury, gazety, plakaty,
ulotki, banery i inne. GWARANCJA DOSKONAŁEJ JAKOŚCI.

- PROJEKT - SKŁAD - DRUK.

SolidnyDruk
510-005-664, solidnydruk@nowedni.pl, facebook.com/Solidnydruk/

CENNIK REKLAM: - ilość modułów
na stronie - 40 - wielkość modułu: 38,8 mm
(wysokość) x 50,6 mm CENA JEDNEGO
MODUŁU - na pierwszej i ostatniej stronie 100 zł netto, - pozostałe strony - 35 zł netto
MOŻLIWE RABATY - 3 wydania - 15%, 6
wydań - 20%, 12 wydań - 25% - reklama na
całą stronę - 20%, reklama na 1/2 strony 10% OGŁOSZENIA DROBNE - 25 zł netto.
ZAMÓW REKLAMĘ: reklama@nowedni.
pl, tel. 504 198 135, 510 005 664
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Poniedziałkowy fitness
z KGW Kogel Mogel

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kogel Mogel w Łęczeszycach
po raz kolejny udowadniają, że zdecydowanie nie brakuje im pomysłów na spędzanie wolnego czasu.
Koło Gospodyń Wiejskich
Kogel Mogel powstało w zeszłym
roku i mimo, że działa dopiero
parę miesięcy, rozwija się bardzo
prężnie, a pomysłów na organi-

zację wspólnego czasu jest wiele.
Jednym z nich są zajęcia fitness,
na których Panie regularnie się
spotykają. Prowadzi je osoba spoza koła, która zawodowo zajmuje
się fitnessem. Na poniedziałkowe
zajęcia mogą również uczęszczać
osoby spoza Koła.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Imieniny Zucha

28 lutego w szkole podstawowej w
Łęczeszycach odbyły się szczepowe uroczystości z okazji Imienin Zucha. Obecne były trzy gromady zuchowe należące do naszego szczepu: 'Złote Smoki' z
Belska, 'Fioletowe Foczki' z Lewiczyna i
'Misiowa ferajna' z Łęczeszyc.
Było ponad 50 zuchów! Wszystko zaczęło się o godzinie 16.00, tam
druhna Magda Sibilska przedstawiła
plan na cały wieczór i podzieliła zuchy na 10 patroli, które brały udział
w grze terenowej. Ostatnim punktem
do zrobienia było naszykowanie kolacji sobie, druhnie patrolowej i harcerzom, którzy równie zaangażowali się
w dzisiejsze święto. Kanapki zrobione
przez zuchy to najlepsze kanapki na
świecie. Później przyboczne wszystkich trzech gromad poprowadziły gry

i zabawy, po których druh Tomasz
Fliszkiewicz przeprowadził kominek o
Dniu Zucha. W doborowym towarzystwie, zwieńczeniem całego wieczoru
był tort własnoręcznie przygotowany
przez druhnę Agatę Sibilską. Prawda
że ma talent?
Bardzo dziękujemy wszystkim
szanownym gościom za przybycie i
prezenty wręczone Jubilatom, było
nam niezmiernie miło świętować razem z Wami :) Gorące podziękowania
i wyrazy uznania należą się również
harcerzom i harcerkom, harcerkom
starszym i harcerzom starszym oraz
wędrownikom, którzy pomogli w organizacji święta. Jesteście niesamowici, z Wami nawet góry przenosić!
Bardzo dziękujemy Dyrektorowi
szkoły w Łęczeszycach - panu Jackowi

Witczakowi za udostępnienie
pomieszczeń szkoły. Ojcu Proboszczowi parafii w Łęczeszycach Robertowi Dziewulskiemu
za możliwość zorganizowania
zajęć w klasztorze oraz poczęstunek.
Mamy nadzieję, że wszystkim uczestnikom podobał się
dzisiejszy Dzień Zucha - dzień
Imienin, z tej okazji jeszcze raz
składamy wszystkim Zuchom
najserdeczniejsze
życzenia,
wielu cudownych wspomnień,
zawiązywania
prawdziwych
przyjaźni, wspaniałej zabawy i
pamiętajcie - Raz na cztery lata
zuch się staje pępkiem świata!!
Szczep Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski na stronie www.polskiesadownictwo.pl apeluje o pomoc dla szpitali. Treść
apelu:

DRODZY SADOWNICY,
KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Epidemia koronawirusa rozwija się w bardzo szybkim tempie.
Coraz więcej zakażonych osób, coraz więcej przypadków śmiertelnych. Znany z mediów scenariusz chiński i włoski zaczyna się realizować w Polsce. Może dotknąć za chwilę każdego z nas, nasze rodziny i znajomych. Jak do tej pory martwiliśmy się przede wszystkim
o nasze dochody, o to, czy przyjadą pracownicy do pracy w naszych
gospodarstwach. Słaliśmy pisma do różnych decydentów z prośbą o
pomoc dla naszej branży.
Dziś sytuacja staje się na tyle dramatyczna, że wymaga od nas
także innych działań - stosownych do powagi zdarzeń, skali zagrożenia i zaangażowania innych. Musimy wykazać się solidarnością
z tymi, którzy cierpią, ale szczególnie z tymi, którzy niosą innym
pomoc- wszelkim służbom i instytucjom.
Są powoływane spontaniczne akcje, komitety, oddolne inicjatywy, które szyją maski dla personelu medycznego, kupują i przekazują płyny dezynfekujące dla placówek opiekujących się starszymi,
zbierają pieniądze na wsparcie szpitali itp.
W tym szczególnym dla Polski i Polaków momencie także my
sadownicy powinniśmy włączyć się w te akcje. Nie można stać biernie i się przyglądać. To sytuacja, której większość z nas nigdy nie
zaznała. Ostatni taki moment to wydarzenia II Wojny Światowej,
który głównie pamiętamy z opowieści naszych rodziców, dziadków
i pradziadków.
Zwracam się więc do wszystkich polskich sadowników, grup
producenckich, firm handlowych o przekazywanie owoców i przetworów z nich na rzecz placówek medycznych, Inspekcji Sanitarnej
i innych, których pracownicy ratują dziś zdrowie i życie nas i naszych bliskich. Można to robić samodzielnie, lokalnie, kontaktując
się bezpośrednio z nimi, pamiętając, że mają teraz mnóstwo odpowiedzialnej pracy lub zgłaszać się do Biura Związku Sadowników
RP za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@polskiesadownictwo.pl celem skoordynowania dostaw do konkretnych placówek.
Kilka takich akcji już miało miejsce w ubiegłym tygodniu i
naprawdę spotkały się z bardzo przychylnym podejściem obdarowanych. Padające wówczas z ich ust słowo „DZIĘKUJĘ” było najwspanialszą zapłatą, jaką można otrzymać za przekazane jabłka,
czy soki. Ale jeśli nawet- z powodu natłoku pracy- ono nie padnie,
to na pewno i tak satysfakcja będzie niesamowita.
Proszę Was wszystkich o włączenie się do tej akcji i pokazanie
gestem, uczynkiem, że solidaryzujemy się z tymi, którzy nas ratują.
Zwracajmy szczególną uwagę przy tych dostawach na bezpieczeństwo pracujących tam, pacjentów i nas samych. Dostosujmy
się do wszystkich poleceń służb i kierownictw tych placówek.
Mirosław Maliszewski,
Prezes Związku Sadowników RP

K O M U N I K A T Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Błędowie

W związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błędowie informuje, że pełni dyżur pod nr telefonu 48 326 06
47 w godzinach 7.30 – 19.00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym,
samotnym i niepełnosprawnym.

Zobacz nasz serwis informacyjny: www.grojeckie24.pl

Nowe zasady
bezpieczeństwa

w związku z koronawirusem
W związku z pandemią koronawirusa
do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju
nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi,
zawodowymi. Obowiązek pozostania w
domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do
pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
Ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie
można się swobodnie przemieszczać poza
celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:
-dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy
gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać
do swojej pracy. Masz również prawo udać
się po zakup towarów i usług związanych ze
swoją zawodową działalnością.
-wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz
walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie
lub osobom, które nie powinny wychodzić
z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
-załatwiania spraw niezbędnych do
życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy,
wykupić lekarstwa, udać się do lekarza,
opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie
można jedynie w grupie do dwóch osób.
Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc
siedzących Środki publicznego transportu
zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa
miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli
miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na
jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że
z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie można się jednak spotykać z
najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie
dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną
ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie
religijnym nie będzie mogło uczestniczyć
jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając
z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa
w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie
dotyczą zakładów pracy. Należy jednak
stosować w nich szczególnie ostre zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników,
środków dezynfekcji. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.

PRZEWODNICZĄCY
NAPISAŁ
DO WOJEWODY
W związku z rozwijającą się
sytuacją epidemiczną w kraju,
w dniu dzisiejszym zwróciłem
się z zapytaniem do Wydziału
Nadzoru Prawnego Wojewody
Mazowieckiego o możliwość
zorganizowania zdalnej sesji
Rady Miejskiej w Grójcu.
W chwili obecnej czekam
na zajęcie stanowiska w sprawie.
Wstępna analiza przepisów
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym
w obecnym brzmieniu
prowadzi do wniosku, że
brak jest podstaw prawnych do zwoływania sesji
Rady Miejskiej „on-line”.
Statut Gminy Grójec również nie przewiduje takiej
możliwości.
- napisał na swoim profilu Karol Biedrzycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu
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Informacja grójeckiego szpitala
W związku z potwierdzonymi wśród personelu i pacjentów
przypadkami koronawirusa w
naszym szpitalu, chcemy Państwa zapewnić, że Zarząd spółki
podjął szereg działań mających
na celu ograniczenie rozwoju
epidemii. Robimy wszystko, aby
mimo trudności szpital miał ciągłość funkcjonowania.
W związku z pojawiającymi
się w mediach błędnymi informacji dot. sytuacji w szpitalu
pragniemy poinformować, że
Wojewoda Mazowiecki, Sanepid
oraz Starosta Powiatu Grójeckiego są informowani na bieżąco o sytuacji i podejmowanych
działaniach. Chcemy też zaznaczyć, że Państwowy Inspektorat
Sanitarno-Epidemiologiczny
nie wydał decyzji o zamknięciu
szpitala.
Szpital nie został zamknięty. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną
czasowo
wstrzymaliśmy przyjęcia na
oddziały:
WEWNETRZNY,
NEUROLOGICZNY, CHIRURGICZNY, ANESTEZIOLOGII I
INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY I NEONATOLOGICZNY.
Pragniemy poinformować,
iż wszyscy pracownicy i pacjenci
zostaną poddani testom na koronawirusa. Testy są wykonywane na bieżąco.
Na terenie szpitala trwa dezynfekcja. Zdezynfekowana jest
już połowa oddziału Wewnętrz-

nego i Ginekologiczno – Położniczego,
Trakt Porodowy oraz kilka innych pomieszczeń.

Szpital przygotowywany jest do
wznowienia działań.

Inspektor
nadzoru
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Aktualna sytuacja na terenie
powiatu grójeckiego związana ze
stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19.

w ograniczonym stopniu, a w zdecydowanej większości przypadków
świadczą zdalnie teleporady;

nauczyciele realizują zajęcia i
konsultacje w formie zdalnej
z domu;

• W Powiatowym Centrum
Medycznym w Grójcu zostały odwołane planowane zabiegi oraz hospitalizacje. Wstrzymane zostały
przyjęcia w szpitalu na oddziałach:
wewnętrznym, neurologii, chirurgii, anestezjologii i intensywnej
terapii, ginekologiczno-położniczym i neonatologii. Cała działalność placówki została ograniczona
ze względu na braki kadrowe spowodowane przypadkami zakażenia koronawirusem wśród personelu medycznego i pacjentów. W
szpitalu ogłoszono całkowity zakaz
odwiedzin pacjentów.

• Apteki na terenie powiatu
pracują normalnie przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa higienicznego.

• Zamknięte do odwołania są wszystkie miejsca
kulturalne, sportowe, artystyczne, jak również kluby,
restauracje i inne punkty, w
których może dochodzić do
spotkania grup osób;

• Pacjenci szpitala w Nowym
Mieście nad Pilicą zostali ewakuowani do innych placówek, a
sam szpital został zdezynfekowany, Oddziały szpitalne na obecną
chwilę nie funkcjonują ze względu
na braki kadry medycznej spowodowane zakażeniami COVID-19 i
kwarantannami.
• Trwa zaopatrywanie obu
szpitali w środki ochrony indywidualnej, sprzęt oraz inne artykuły
higieniczne niezbędne do zachowania wszelkich procedur zapobiegających zakażeniu koronawirusem.
• W związku z tym, że nasze
powiatowe szpitale nie są szpitalami zakaźnymi, pół zakaźnymi
ani szpitalami powołanymi w stan
wyższej gotowości, dlatego nie
przewiduje się w nich hospitalizacji pacjentów zakażonych koronawirusem.
• NZOZ-y oraz POZ-ty na terenie powiatu przyjmują pacjentów

• Występują ograniczenia w
funkcjonowaniu jednostek powiatowych: Starostwa Powiatowego
w Grójcu, Powiatowego Urzędu
Pracy, Powiatowego Zarządu Dróg
i Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Urzędy są zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów,
można jedynie korzystać z formy
elektronicznej i telefonicznej. Ponadto wszystkie informacje dotyczące aktualnego funkcjonowania
urzędów oraz zdalnej obsługi interesantów, są zamieszczane na stronach internetowych, na drzwiach
siedziby urzędu, bądź na tablicach
informacyjnych, jeśli znajdują
się one w miejscu dostępnym dla
klientów;
Zachęcam do wykorzystania
Platformy gov.pl, poprzez którą
można załatwić wiele spraw urzędowych. Załatwienie sprawy jest
możliwe wówczas, gdy posiadamy
Profil Zaufany lub e-dowód. Jeśli
ktoś nie posiada takiego profilu zachęcam do jego założenia;

• Nadal działa całkowity
zakaz organizacji imprez masowych, jak również zgromadzeń powyżej 50 osób;
Apeluję do mieszkańców
powiatu o pozostanie w domach i zachowanie wszelkiej
ostrożności zabezpieczającej
nas przed zakażeniem. Szczególnie prośbę kieruję do seniorów oraz osób chorych,
będących w grupie podwyższonego ryzyka.
Należy unikać wszelkich
skupisk osób. Proszę rodziców, aby kontrolowali, gdzie
przebywają ich dzieci, szczególnie w godzinach wieczornych.

• Odwołane zostały planowane
posiedzenia rad, komisji, zespołów i wszelkich zgromadzeń, jakie
mogłyby nieść za sobą zagrożenie
zakażenia wirusem;

Proszę też o ostrożność
i ograniczone zaufanie do
osób, które wykorzystując sytuację związaną z niesieniem
pomocy osobom starszym,
imają się procederu oszustwa
wobec tych osób.

• Zajęcia w szkołach są nadal zawieszone, po to aby nie dochodziło do grupowych spotkań,
wszystkie szkoły na terenie powiatu działają w trybie on-line,
co oznacza, że dzieci, młodzież i

Dziękuję kadrze medycznej, policji, strażakom,
wojsku,
wolontariuszom,
harcerzom oraz wszystkim
osobom niosącym pomoc
mieszkańcom powiatu.
24.03.2020
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Nie Kłam Ratownikom
- pomóż nam pomagać innym

Wzywasz nas na interwencję...
powiedz nam prawdę. Pamiętaj, że
ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia, kontakcie z osobą potencjalnie
zakażoną czy przebywaniu w strefie
zakażenia, utrudniasz nam niesienie
pomocy innym. Dlatego przypominamy - #NieKłamRatownikom.
Przypominamy, że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.
Jeżeli jesteśmy w kwarantannie lub
mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, mówimy o
tym od razu dyspozytorowi. Mówiąc
zatem szczerze o swoim stanie zdrowia pomagasz nam pomóc innym.
Przyjeżdżając na interwencję będziemy mogli użyć odpowiedniej odzieży
ochronnej. Chory ratownik nie pomoże już innej osobie...
Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest wiążące prawnie. Osoby
takie powinny, nawet nie z przymusu
prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli,
poddać się rygorom izolacji.

CENNIK REKLAM:
- ilość modułów na stronie - 40
- wielkość modułu: 38,8 mm (wysokość) x 50,6 mm CENA JEDNEGO MODUŁU - na pierwszej i ostatniej stronie - 100 zł netto, - pozostałe strony - 35 zł
netto MOŻLIWE RABATY - 3 wydania - 15%, 6 wydań - 20%, 12 wydań - 25%
- reklama na całą stronę - 20%, reklama na 1/2 strony - 10% OGŁOSZENIA
DROBNE - 25 zł netto.
ZAMÓW REKLAMĘ:
reklama@nowedni.pl, tel. 504 198 135, 510 005 664

Twoja reklama w Nowych Dniach - 510-005-664, 504-198-135

